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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PIATRA NEAMŢ 

Nr. 15032 din 04.06.2018 

F- SAPL- 03 

 

 

 

PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi 30.05.2018 în şedinţa ordinară 

a Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 39 alin.1 şi alin. 3, art. 42 alin.3-7, art.117 lit.f din Legea 

Administraţiei Publice Locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  prin 

Dispoziţia Primarului nr.1260 din 24.05.2018, Primarul Municipiului – dl. Dragoş Chitic a convocat 

Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamţ, consilierii fiind invitaţi la şedinţă. 

La şedintă sunt prezenţi: Primarul Municipiului - dl. Dragoş Chitic, dl. Viceprimar Bogdan 

Gavrilescu, d-na Viceprimar Luminița Vîrlan, dl. Andrei Acristinei – înlocuitor al Secretarului 

Municipiului şi 17 consilieri locali. Lipsesc: dl. Consilier local Adrian Ciubotariu, dl. Consilier local 

Adrian Grigoraș, dl. Consilier local Cristian Mihalcea, dl. Consilier local Tudor Sălăvăstru. De 

asemenea, în calitate de invitaţi participă: dl. Puiu Fecic – Direcția Patrimoniu, d-na Ana Berea – 

Director Direcția de Asistență Socială Piatra Neamț, d-na Cătălina Hizan – Director Direcția 

Economică, dl. Domițian Nedeianu – Arhitect Șef, dl. Gabriel Muraru – Şef Serviciu Comunicare,  dl. 

Vlad Tudor- Serviciul Comunicare, dl. Dragoș Ștefan – Aparatul Permanent de Lucru al Consiliului 

Local, d-ra Anca Chiuariu – Direcția Dezvoltare și Implementare Programe, dl. Vlad Postolică – 

Serviciul Buget, Tehnologia Informațiilor, d-ra Paula Geangalău – consilier al Primarului, dl. Vasile 

Popescu – consilier al Primarului, reprezentanţi ai societăților comerciale din subordinea Consiliului 

local și reprezentanți ai mass-mediei scrise şi audiovizuale. 

Întrucât la şedinţă participă 19 consilieri, şedinţa este legal constituită şi pot începe lucrările. 

Dl. Mihai Obreja – Preşedinte de Şedinţă supune la vot aprobarea proceselor verbale ale 

ședintei ordinare din 24.04.2018, al ședinței extraordinare din data de 08.05.2018 și al ședinței 

extraordinare din data de 17.05.2018, care au fost aprobate cu unanimitate de voturi. 

Dl. Mihai Obreja – Preşedinte de Şedinţă supune la vot ordinea de zi, cu modificările și 

completările ulterioare, care a fost aprobată cu  unanimitate de voturi. 

 

I.PROIECTE DE HOTĂRÂRE:   

 

1.HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra Neamţ, pe 

anul 2018; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

2.HOTĂRÂRE privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului pe anul 2017; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

3.HOTĂRÂRE privind alocarea unor sume de bani din capitolul 67.02 ”Cultură, recreere și 

religie” și din capitolul 65.02 ”Învățământ”; 

- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  4. HOTĂRÂRE privind încheierea unor parteneriate; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  5. HOTĂRÂRE privind aprobarea înființării Centrului Național de Informare și Promovare 

Turistică Piatra - Neamț, în vederea acreditării; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  6. HOTĂRÂRE privind alocarea unor sume de bani din capitolul 67.02 ”Cultură, recreere și 

religie”; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  7. HOTĂRÂRE privind încheierea unui Acord de parteneriat între Direcția de Asistență 

Socială a Municipiului Piatra Neamț, Centrul de Incubare Creativ Inovativ de Afaceri Roznov - Neamț 
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și Primăria Municipiului Chișinău, Republica Moldova, în cadrul proiectului ”De la o generație la alta, 

prin diversitate culturală, la Centenarul Marii Uniri”; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  8. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.348/21.12.2017 privind stabilirea situațiilor 

deosebite pentru care se acordă ajutor de urgență și a situațiilor în care se acordă prestații financiare 

excepționale din bugetul local, în anul 2018; 

                - iniţiatori – grupul consilierilor locali ai PNL: dl. Bîrjoveanu Romel Alexandru, dl. 

Beteringhe Florin, dl. Ciobanu Adrian, d-na Gogu-Craiu Crina, d-na Moscalu Luminița, dl. Obreja 

Mihai, dl. Olariu Adrian, dl. Pintilie Paul, dl. Teodorescu Constantin; 

  9. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.19/25.01.2018 privind aprobarea contribuției 

lunare de întreținere pentru persoanele vârstnice îngrijite în Centrul Social Pietricica pentru anul 2018; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  10. HOTĂRÂRE privind aprobarea devizului general corespunzător încheierii contractului de 

lucrări Pod peste pârâul Cuejdi, strada Erou Rusu din municipiul Piatra Neamț; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  11. HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele 

”Modernizare – îmbrăcăminte beton” străzile Cicoarei, Dudului, Macului și Lalelelor din municipiul 

Piatra Neamț; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  12. HOTĂRÂRE privind actualizarea Registrului Local al Spațiilor Verzi ale Municipiului 

Piatra Neamț, aprobat prin HCL nr.29/2015; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  13. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.95 din 16.03.2011 privind aprobarea 

Regulamentului de Organizare și Funcționare al Poliției Locale Piatra Neamț; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

        14. HOTĂRÂRE privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții 

Reabilitarea/ modernizarea unui centru multifuncțional în zona Subdărmănești – cinematograful 

„Cozla”; 

  - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

        15. HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Local de Acțiune pentru promovarea și protejarea 

patrimoniului cultural în municipiul Piatra Neamț pentru perioada 2018-2023, elaborat în cadrul 

Proiectului "SHARE – Sustainable approach to Cultural Heritage for the Urban Areas Requalification 

in Europe" (cod PGI012343 Interreg Europe); 

  - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

      16. HOTĂRÂRE privind încheierea unui act adițional pentru prelungirea contractului 

nr.34093/2006 de concesionare a serviciului public de salubrizare a municipiului Piatra Neamț; 

  - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

      17. HOTĂRÂRE privind cuantumul cotizației anuale a municipiului Piatra Neamț în cadrul 

A.D.I. Econeamț; 

  - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

      18. HOTĂRÂRE privind propunerea de modificare a unor cerințe din documentația de 

atribuire a contractului de delegare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare 

din zona I, jud. Neamț; 

  - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

      19. HOTĂRÂRE privind apartamentarea documentaţiei cadastrale identificată prin NC 64183, 

în două unităţi individuale identificate prin NC 64183-C1-U1 şi NC 64183-C1-U2; 

  - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

      20. HOTĂRÂRE privind transmiterea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 10 ani, a bunului 

imobil identificat prin NC 50103-C1-U33, situat în Bd. Decebal nr.90, bl.A1, parter, către Asociaţia de 

Sprijin a Persoanelor cu Nevoi Speciale “Luceafărul” – Neamţ; 

  - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

21. HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului de evaluare, stabilirea preţului de piaţă şi 

vânzarea prin licitație publică a bunului imobil aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra 

Neamţ, situat în str. Mihai Eminescu nr. 12, bl. B5; 

  - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 
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22. HOTĂRÂRE privind aprobarea unor Rapoarte de evaluare, stabilirea preţurilor de piaţă şi 

vânzarea directă a unor bunuri imobile aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ; 

  - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

23. HOTĂRÂRE privind aprobarea unor Rapoarte de evaluare, stabilirea preţurilor de piaţă şi 

vânzarea directă a unor bunuri imobile aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ – 

teren cotă parte indiviză; 

  - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 24. HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului de activitate, pentru anul 2017 al S.C. 

SALUBRITAS S.A., realizat în baza Contractului de delegare de gestiune nr. 46.782 din 06.09.2007, 

încheiat cu municipiul Piatra Neamţ; 

  - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 25. HOTĂRÂRE privind aprobarea unor Rapoarte de evaluare în vederea efectuării 

schimbului aprobat prin HCL nr. 123 din 26.03.2010; 

  - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 26. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Raportului anual de realizare a serviciului public de 

organizare, funcţionare şi administrare a cimitirelor umane din municipiul Piatra Neamţ, pentru anul 

2017; 

  - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 27. HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Contractul de delegare de gestiune prin 

concesiune nr. 32.468 din 31.07.2015, încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi S.C. Parking S.A.; 

  - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 28. HOTĂRÂRE privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor proprietate privată a 

municipiului Piatra Neamţ; 

  - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 29. HOTĂRÂRE privind înregistrarea unor investiţii în patrimoniul municipiului Piatra 

Neamţ, domeniul public; 

  - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 30. HOTĂRÂRE privind concesionarea directă a terenului, în suprafață de 49 mp, situat în str. 

Mihai Eminescu nr.4, bl. D3, sc A, parter, către Mihalache Mariana - Veronica, în vederea extinderii 

spațiului existent; 

  - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 31. HOTĂRÂRE privind încheierea unui act adițional la contractul de prestări servicii nr. 

35.293 din 18.09.2014, încheiat între municipiul Piatra Neamț și S.C.LocativServ S.R.L; 

  - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 32. HOTĂRÂRE privind înregistrarea în patrimoniul municipiului Piatra Neamț, domeniul 

public, a unor investiții realizate de C.J. Apa Serv S.A. și transmiterea lor ca bunuri de retur către C.J. 

Apa Serv S.A.; 

  - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

33. HOTĂRÂRE pentru modificarea H.C.L. nr. 136 din 08.05.2018; 

  - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 34. HOTĂRÂRE privind acordul municipiului Piatra Neamţ, în calitate de vecin adiacent al 

imobilului situat în Bd. Decebal nr.3, bl. E2, pentru construire spațiu comercial în vederea completării 

zonei comerciale; 

  - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 35. HOTĂRÂRE pentru majorarea capitalului social al SC Publiserv SA, privind aportul în 

numerar al municipiului Piatra Neamț, în vederea achiziționării unui utilaj; 

  - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  

            
  Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.1 privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra Neamț, pe anul 2018; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 14.258 din 25.05.2018 emis de 

către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția 

Economică – Serviciul Buget; 



 4 

 Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia; 

 Dl. Consilier Local Victor Marghidan propune următorul amendament: ”eliminarea cap.51.02 

– alin.72.01.01 participare la capitalul social al societăților comerciale”; 

 Dl. Mihai Obreja – Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul d-lui consilier local 

Victor Marghidan, care a fost RESPINS cu 7 voturi Pentru, 11 voturi Împotrivă (dl. Consilier local 

George Apetrei, dl. Consilier local Beteringhe Florian, dl. Consilier local Bîrjoveanu Romel, d-na 

Consilier local Gogu-Craiu Crina, dl. Consilier local Duma Florin, dl. Consilier local Gavrilescu 

Bogdan, d-na  Consilier local Moscalu Luminița, dl. Consilier local Obreja Mihai, dl. Consilier local 

Olariu Adrian, dl. Consilier local Paul Pintilie și dl. Consilier local Constantin Teodorescu) și 1 vot 

Abținere (dl. Consilier local Ciobanu Adrian). 

 Dl. Consilier local Bîrjoveanu Romel Alexandru propune următorul amendament: ”Se 

diminuează suma de 31.000 lei de la cap.65.02 – Învățământ, subcap.50 – Alte cheltuieli în 

domeniul învățământului (Centrul Județean de Excelență), titlul 20 – Cheltuieli materiale și se 

suplimentează cu aceeași sumă în cadrul aceluiași capitol, la titlul 59.22 – Acțiuni cu caracter 

social, științific – pentru premierea profesorilor și elevilor care au obținut rezultate deosebite la 

olimpiadele și concursurile școlare naționale și internaționale.” 

 Dl. Mihai Obreja – Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul d-lui consilier local 

Bîrjoveanu Romel Alexandru, care a fost APROBAT cu 12 voturi Pentru, 1 vot Împotrivă (dl. consilier 

local Cătălin Misăilă) și 6 voturi Abținere (dl. Consilier local Victor Marghidan, d-na Consilier local 

Moisii Alexandra, d-na Consilier local Moroiu Claudia, d-na Consilier local Păduraru – Chiriac 

Victoria, dl. Consilier local Tihenea Cristian, d-na Consilier local Vîrlan Luminița). 

 Dl. Mihai Obreja – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre împreună cu 

amendamentul adoptat, care a fost APROBAT cu 12 voturi Pentru, 2 voturi Abținere (dl. Consilier 

local Cătălin Misăilă, dl. Consilier local Tihenea Cristian) și 5 voturi Împotrivă (dl. Consilier local 

Victor Marghidan, d-na Consilier local Moisii Alexandra, d-na Consilier local Moroiu Claudia, d-na 

Consilier local Păduraru – Chiriac Victoria, d-na Consilier local Vîrlan Luminița). 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 

145 a Consiliului. 

 

 Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.2 privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului pe anul 2017; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 12.274 din 09.05.2018 emis de 

către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția 

Economică – Serviciul Buget; 

 Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia; 

 Dl. Mihai Obreja – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost 

APROBAT cu unanimitate de voturi. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 

146 a Consiliului. 

 

           Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.3 privind alocarea unor sume de bani din capitolul 67.02 ”Cultură, recreere și religie” și din 

capitolul 65.02 ”Învățământ”; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 13.958 din 23.05.2018 emis de 

către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 

Comunicare; 

 Comisiile de specialitate nr.1, nr.4 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia; 

 Dl. Mihai Obreja – Preşedinte de şedinţă propune următorul amendament: 

”suplimentarea poziției 5 din anexa la proiectul de hotărâre cu suma de 31.000 lei”; 

 Dl. Mihai Obreja – Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul formulat, care a fost 

APROBAT cu 12 voturi Pentru, 1 vot Împotrivă (dl. consilier local Cătălin Misăilă) și 6 voturi 

Abținere (dl. Consilier local Victor Marghidan, d-na Consilier local Moisii Alexandra, d-na Consilier 
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local Moroiu Claudia, d-na Consilier local Păduraru – Chiriac Victoria, dl. Consilier local Tihenea 

Cristian, d-na Consilier local Vîrlan Luminița). 

 Dl. Mihai Obreja – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre împreună cu 

amendamentul adoptat, care a fost APROBAT cu 12 voturi Pentru, 1 vot Împotrivă (dl. Consilier local 

Cătălin Misăilă) și 6 voturi Abținere (dl. Consilier local Victor Marghidan, d-na Consilier local Moisii 

Alexandra, d-na Consilier local Moroiu Claudia, d-na Consilier local Păduraru – Chiriac Victoria, dl. 

Consilier local Cristian Tihenea, d-na Consilier local Vîrlan Luminița). 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 

147 a Consiliului. 

 

 Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.4 privind încheierea unor parteneriate; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 14.256 din 24.05.2018 emis de 

către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 

Comunicare; 

 Comisiile de specialitate nr.1, nr.4 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia; 

 Dl. Mihai Obreja – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost 

APROBAT cu unanimitate de voturi; 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 

148 a Consiliului. 

 

 Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.5 privind aprobarea înființării Centrului Național de Informare și Promovare Turistică 

Piatra - Neamț, în vederea acreditării; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 13.727 din 21.05.2018 emis de 

către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 

Comunicare; 

 Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia; 

 Dl. Mihai Obreja – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost 

APROBAT cu unanimitate de voturi; 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 

149 a Consiliului. 

 

  Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.6 privind alocarea unor sume de bani din capitolul 67.02 ”Cultură, recreere și religie”; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.14.262 din 24.05.2018 emis de 

către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 

Comunicare; 

 Comisiile de specialitate nr.1, nr.4 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia; 

 Dl. Mihai Obreja – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost 

APROBAT cu unanimitate de voturi; 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 

150 a Consiliului. 

 

 

  Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.7 privind încheierea unui Acord de parteneriat între Direcția de Asistență Socială a 

Municipiului Piatra Neamț, Centrul de Incubare Creativ Inovativ de Afaceri Roznov - Neamț și 

Primăria Municipiului Chișinău, Republica Moldova, în cadrul proiectului ”De la o generație la alta, 

prin diversitate culturală, la Centenarul Marii Uniri”; 
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 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 12.067 din 23.05.2018 emis de 

către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția de 

Asistență Socială; 

 Comisiile de specialitate nr.1, nr.4 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia; 

 Dl. Mihai Obreja – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost 

APROBAT cu unanimitate de voturi; 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 

151 a Consiliului. 

 

 Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.8 pentru modificarea HCL nr.348/21.12.2017 privind stabilirea situațiilor deosebite pentru 

care se acordă ajutor de urgență și a situațiilor în care se acordă prestații financiare excepționale din 

bugetul local, în anul 2018; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 13.195 din 24.05.2018 emis de 

către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția de 

Asistență Socială; 

 Comisiile de specialitate nr.1, nr.4 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia; 

 Dl. Consilier local Bîrjoveanu Romel Alexandru propune următorul amendament: ”înlocuirea 

în anexa la proiectul de hotărâre a sintagmei venitul minim garantat cu sintagma indicatorul social 

de referință”; 

 Dl. Mihai Obreja – Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul formulat de dl.consilier 

local Bîrjoveanu Romel Alexandru, care a fost APROBAT cu 16 voturi Pentru și 3 voturi Abținere (d-

na Consilier local Moisii Alexandra, d-na Consilier local Moroiu Claudia, d-na Consilier local 

Păduraru – Chiriac Victoria); 

 Dl. Mihai Obreja – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre împreună cu 

amendamentul adoptat, care a fost APROBAT cu 18 voturi Pentru și 1 vot Abținere (dl.consilier local 

Cătălin Misăilă); 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 

152 a Consiliului. 

 

 Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.9 pentru modificarea HCL nr.19/25.01.2018 privind aprobarea contribuției lunare de 

întreținere pentru persoanele vârstnice îngrijite în Centrul Social Pietricica pentru anul 2018; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 12.826 din 18.05.2018 emis de 

către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția de 

Asistență Socială; 

 Comisiile de specialitate nr.1, nr.4 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia; 

 Dl. Mihai Obreja – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost 

APROBAT cu unanimitate de voturi; 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 

153 a Consiliului. 

 

 Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.10 privind aprobarea devizului general corespunzător încheierii contractului de lucrări Pod 

peste pârâul Cuejdi, strada Erou Rusu din municipiul Piatra Neamț; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 13.460 din 18.05.2018 emis de 

către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 

Investiții și Gospodărie Comunală; 

 Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia; 

 Dl. Mihai Obreja – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost 

APROBAT cu unanimitate de voturi; 



 7 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 

154 a Consiliului. 

 

 Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.11 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele ”Modernizare – 

îmbrăcăminte beton” străzile Cicoarei, Dudului, Macului și Lalelelor din municipiul Piatra Neamț; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 14.099 din 23.05.2018 emis de 

către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 

Investiții și Gospodărie Comunală; 

 Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia; 

 Dl. Mihai Obreja – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost 

APROBAT cu unanimitate de voturi; 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 

155 a Consiliului. 

 

 Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.12 privind actualizarea Registrului Local al Spațiilor Verzi ale Municipiului Piatra Neamț, 

aprobat prin HCL nr.29/2015; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 13.986 din 23.05.2018 emis de 

către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 

Investiții și Gospodărie Comunală; 

 Comisiile de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia; 

 Dl. Mihai Obreja – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost 

APROBAT cu unanimitate de voturi; 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 

156 a Consiliului. 

 

 Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.13 pentru modificarea HCL nr.95 din 16.03.2011 privind aprobarea Regulamentului de 

Organizare și Funcționare al Poliției Locale Piatra Neamț; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 14.092 din 23.05.2018 emis de 

către compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 

Administrație Publică și Juridic, împreună cu Aparatul Permanent al Consiliului Local; 

 Comisiile de specialitate nr.1, nr.4 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia; 

 Dl. Mihai Obreja – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost 

APROBAT cu unanimitate de voturi; 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 

157 a Consiliului. 

 

 Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.14 privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții Reabilitarea/ 

modernizarea unui centru multifuncțional în zona Subdărmănești – cinematograful „Cozla”; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 14.253 din 24.05.2018 emis de 

către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția 

Dezvoltare și Implementare Proiecte; 

 Comisiile de specialitate nr.1, nr.5 și nr.6 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia; 

 Dl. Mihai Obreja – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost 

APROBAT cu unanimitate de voturi; 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 

158 a Consiliului. 
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 Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.15 privind aprobarea Planului Local de Acțiune pentru promovarea și protejarea 

patrimoniului cultural în municipiul Piatra Neamț pentru perioada 2018-2023, elaborat în cadrul 

Proiectului "SHARE – Sustainable approach to Cultural Heritage for the Urban Areas Requalification 

in Europe" (cod PGI012343 Interreg Europe); 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 14.298 din 25.05.2018 emis de 

către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția 

Dezvoltare și Implementare Proiecte; 

 Comisiile de specialitate nr.1, nr.5 și nr.6 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia; 

 Dl. Mihai Obreja – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost 

APROBAT cu unanimitate de voturi; 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 

159 a Consiliului. 

 

 

 Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.16 privind încheierea unui act adițional pentru prelungirea contractului nr.34093/2006 de 

concesionare a serviciului public de salubrizare a municipiului Piatra Neamț; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 14.153 din 24.05.2018 emis de 

către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 

Investiții și Gospodărie Comunală; 

 Comisiile de specialitate nr.1, nr.3 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia; 

 Dl. Mihai Obreja – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost 

APROBAT cu unanimitate de voturi; 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 

160 a Consiliului. 

 

 Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.17 privind cuantumul cotizației anuale a municipiului Piatra Neamț în cadrul A.D.I. 

Econeamț; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 14145 din 24.05.2018 emis de 

către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 

Investiții și Gospodărie Comunală; 

 Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia; 

 Dl. Mihai Obreja – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost 

APROBAT cu unanimitate de voturi; 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 

161 a Consiliului. 

 

 Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.18 privind propunerea de modificare a unor cerințe din documentația de atribuire a 

contractului de delegare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare din zona I, 

jud. Neamț; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 14.148 din 24.05.2018 emis de 

către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 

Investiții și Gospodărie Comunală; 

 Comisiile de specialitate nr.1, nr.3 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia; 

 Dl. Mihai Obreja – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost 

APROBAT cu unanimitate de voturi; 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 

162 a Consiliului. 
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 Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.19 privind apartamentarea documentaţiei cadastrale identificată prin NC 64183, în două 

unităţi individuale identificate prin NC 64183-C1-U1 şi NC 64183-C1-U2; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 12.228 din 18.05.2018 emis de 

către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția 

Patrimoniu; 

 Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia; 

 Dl. Mihai Obreja – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost 

APROBAT cu unanimitate de voturi; 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 

163 a Consiliului. 

 

 Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.20 privind transmiterea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 10 ani, a bunului imobil 

identificat prin NC 50103-C1-U33, situat în Bd. Decebal nr.90, bl.A1, parter, către Asociaţia de Sprijin 

a Persoanelor cu Nevoi Speciale “Luceafărul” – Neamţ; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 10.750 din 24.04.2018 emis de 

către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția 

Patrimoniu; 

 Comisiile de specialitate nr.1, nr.4 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia; 

 Dl. Mihai Obreja – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost 

APROBAT cu unanimitate de voturi; 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 

164 a Consiliului. 

 

 

 Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.21 privind aprobarea Raportului de evaluare, stabilirea preţului de piaţă şi vânzarea prin 

licitație publică a bunului imobil aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ, situat în 

str. Mihai Eminescu nr. 12, bl. B5; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 13.788 din 23.05.2018 emis de 

către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția 

Patrimoniu; 

 Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia; 

 Dl. Consilier local Adrian Ciobanu propune următorul amendament:”majorarea prețului de 

pornire la licitație publică la 130 euro/mp”; 

 Dl. Mihai Obreja – Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul d-lui consilier local 

Adrian Ciobanu, care a fost APROBAT cu 17 voturi Pentru și 2 voturi Abținere (dl.consilier local 

Cătălin Misăilă și d-na consilier local Păduraru-Chiriac Victoria); 

 Dl. Mihai Obreja – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre împreună cu 

amendamentul adoptat, care a fost APROBAT cu 17 voturi Pentru și 2 voturi Abținere (dl.consilier 

local Cătălin Misăilă și d-na consilier local Păduraru-Chiriac Victoria); 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 

165 a Consiliului. 

 

 Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.22 privind aprobarea unor Rapoarte de evaluare, stabilirea preţurilor de piaţă şi vânzarea 

directă a unor bunuri imobile aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 13.784 din 23.05.2018 emis de 

către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția 

Patrimoniu; 
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 Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia; 

 Dl. Consilier local Adrian Ciobanu propune următorul amendament: ”majorarea prețului de 

vânzare astfel: poziția 1 și 2 din anexă – 60 euro/mp și poziția 3 – 110 euro/mp ”; 

 Dl. Mihai Obreja – Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul d-lui consilier local 

Adrian Ciobanu, care a fost RESPINS cu 12 voturi Pentru și 7 voturi Abținere (dl. Consilier local 

Cătălin Misăilă,dl. Consilier local Victor Marghidan, d-na Consilier local Moisii Alexandra, d-na 

Consilier local Moroiu Claudia, d-na Consilier local Păduraru – Chiriac Victoria, dl. Consilier local 

Cristian Tihenea, d-na Consilier local Vîrlan Luminița). 

 Dl. Mihai Obreja – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre în formă inițială, 

care a fost RESPINS cu 6 voturi Împotrivă (dl. Consilier local Cătălin Misăilă, dl. Consilier local 

Victor Marghidan, d-na Consilier local Moroiu Claudia, d-na Consilier local Păduraru – Chiriac 

Victoria, dl. Consilier local Cristian Tihenea, d-na Consilier local Vîrlan Luminița) și 13 voturi 

Abținere (dl. Consilier local George Apetrei, dl. Consilier local Beteringhe Florian, dl. Consilier local 

Bîrjoveanu Romel, dl. Consilier local Ciobanu Adrian, d-na Consilier local Gogu-Craiu Crina, dl. 

Consilier local Duma Florin, dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan, d-na  Consilier local Moscalu 

Luminița, d-na consilier local Moisii Alexandra, dl. Consilier local Obreja Mihai, dl. Consilier local 

Olariu Adrian, dl. Consilier local Paul Pintilie și dl. Consilier local Constantin Teodorescu). 

  

Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.23 privind aprobarea unor Rapoarte de evaluare, stabilirea preţurilor de piaţă şi vânzarea 

directă a unor bunuri imobile aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ – teren cotă 

parte indiviză; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 13.791 din 22.05.2018 emis de 

către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția 

Patrimoniu; 

 Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia; 

 Dl. Mihai Obreja – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost 

APROBAT cu unanimitate de voturi; 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 

166 a Consiliului. 

 

 Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.24 privind aprobarea Raportului de activitate, pentru anul 2017 al S.C. SALUBRITAS 

S.A., realizat în baza Contractului de delegare de gestiune nr. 46.782 din 06.09.2007, încheiat cu 

municipiul Piatra Neamţ; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 12.316 din 09.05.2018 emis de 

către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția 

Patrimoniu; 

 Comisiile de specialitate nr.1, nr.3 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia; 

 Dl. Mihai Obreja – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost 

APROBAT cu unanumitate de voturi. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 

167 a Consiliului. 

  

 Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – cere să se consemneze în Procesul Verbal al ședinței 

de Consiliul Local faptul că dl. consilier local Mihalcea Cristian este prezent la ședință, în consecință 

sunt prezenți 20 de consilieri local, care vor vota pentru următoarele proiecte de hotărâre incluse pe 

ordinea de zi. 

 

 Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.25 privind aprobarea unor Rapoarte de evaluare în vederea efectuării schimbului aprobat 

prin HCL nr. 123 din 26.03.2010; 
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 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 13.782 din 22.05.2018 emis de 

către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția 

Patrimoniu; 

 Comisia de specialitate nr.1 a avizat nefavorabil proiectul de hotărâre şi propune respingerea 

acestuia. 

 Comisia de specialitate nr.5 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 

acestuia; 

 Dl. Mihai Obreja – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost 

RESPINS cu 3 voturi Pentru (d-na consilier local Moisii Alexandra, d-na consilier local Păduraru- 

Chiriac Victoria, d-na consilier local Claudia Moroiu) și 17 voturi Abținere; 

  

 

 Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.26 privind aprobarea Raportului anual de realizare a serviciului public de organizare, 

funcţionare şi administrare a cimitirelor umane din municipiul Piatra Neamţ, pentru anul 2017; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 13760 din 21.05.2018 emis de 

către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția 

Patrimoniu; 

 Comisiile de specialitate nr.1, nr.3 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia; 

 Dl. Mihai Obreja – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost 

APROBAT cu 12 voturi Pentru și 8 voturi Abținere (dl. Consilier local Cătălin Misăilă, dl. Consilier 

local Victor Marghidan, dl. Consilier local Cristian Mihalcea, d-na Consilier local Moisii Alexandra, 

d-na Consilier local Moroiu Claudia, d-na Consilier local Păduraru – Chiriac Victoria, dl. Consilier 

local Cristian Tihenea, d-na Consilier local Vîrlan Luminița); 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 

168 a Consiliului. 

 

 Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.27 privind modificarea anexei la Contractul de delegare de gestiune prin concesiune nr. 

32.468 din 31.07.2015, încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi S.C. Parking S.A.; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 13765 din 18.05.2018 emis de 

către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția 

Patrimoniu; 

 Comisiile de specialitate nr.1, nr.3 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia; 

 Dl. Mihai Obreja – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost 

APROBAT cu unanimitate de voturi; 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 

169 a Consiliului. 

 

 Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.28 privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor proprietate privată a municipiului 

Piatra Neamţ; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 13636 din 21.05.2018 emis de 

către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția 

Patrimoniu; 

 Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia; 

 Dl. Mihai Obreja – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost 

APROBAT cu unanimitate de voturi; 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 

170 a Consiliului. 
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 Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.29 privind înregistrarea unor investiţii în patrimoniul municipiului Piatra Neamţ, domeniul 

public; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 14.104 din 24.05.2018 emis de 

către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția 

Patrimoniu; 

 Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia; 

 Dl. Mihai Obreja – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost 

APROBAT cu 19 voturi Pentru și 1 vot Abținere (dl. Consilier local Cătălin Misăilă); 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 

171 a Consiliului. 

 

 Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.30 privind concesionarea directă a terenului, în suprafață de 49 mp, situat în str. Mihai 

Eminescu nr.4, bl. D3, sc A, parter, către Mihalache Mariana - Veronica, în vederea extinderii spațiului 

existent; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 13.598 din 18.05.2018 emis de 

către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția 

Patrimoniu; 

 Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia; 

 Dl. Mihai Obreja – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost 

RESPINS cu 13 voturi Pentru, 1 vot Abținere (dl. Consilier local Cristian Tihenea) și 6 voturi 

Împotrivă (dl. Consilier local Cătălin Misăilă, dl. Consilier local Victor Marghidan, dl. Consilier local 

Cristian Mihalcea, d-na Consilier local Moroiu Claudia, d-na Consilier local Păduraru – Chiriac 

Victoria, d-na Consilier local Vîrlan Luminița); 

 

 Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.31 privind încheierea unui act adițional la contractul de prestări servicii nr. 35.293 din 

18.09.2014, încheiat între municipiul Piatra Neamț și S.C. LocativServ S.R.L; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 13.452 din 18.05.2018 emis de 

către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția 

Patrimoniu; 

 Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia; 

 Dl. Mihai Obreja – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost 

APROBAT cu 19 voturi Pentru și 1 vot Împotrivă (dl. Consilier local Cristian Tihenea); 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 

172 a Consiliului. 

 

 Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.32 privind înregistrarea în patrimoniul municipiului Piatra Neamț, domeniul public, a unor 

investiții realizate de C.J. Apa Serv S.A. și transmiterea lor ca bunuri de retur către C.J. Apa Serv S.A.; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 13.621 din 21.05.2018 emis de 

către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția 

Patrimoniu; 

 Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia; 

 D-na consilier local Moisii Alexandra informează Consiliul Local că nu participă la vot. 

 Dl. Mihai Obreja – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost 

APROBAT cu 19 voturi Pentru; 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 

173 a Consiliului. 
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 Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.33 pentru modificarea HCL nr.136 din 08.05.2018; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 14.154 din 24.05.2018 emis de 

către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția 

Patrimoniu; 

 Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia; 

 Dl. Consilier local Adrian Ciobanu propune următorul amendament: ”majorarea tarifului la 7 

lei/mp/zi cu T.V.A.”; 

 Dl. Mihai Obreja – Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul formulat de dl. Consilier 

local Adrian Ciobanu, care a fost APROBAT cu 19 voturi Pentru și 1 vot Împotrivă (dl. Consilier local 

Cătălin Misăilă); 

 Dl. Mihai Obreja – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre împreună cu 

amendamentul adoptat, care a fost APROBAT cu 19 voturi Pentru și 1 vot Abținere (dl. Consilier local 

Cătălin Misăilă); 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 

174 a Consiliului. 

 

 Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.34 privind acordul municipiului Piatra Neamţ, în calitate de vecin adiacent al imobilului 

situat în Bd. Decebal nr.3, bl. E2, pentru construire spațiu comercial în vederea completării zonei 

comerciale; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 13.683 din 21.05.2018 emis de 

către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția  

Urbanism și Cadastru; 

 Comisiile de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia; 

 Dl. Mihai Obreja – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost 

APROBAT cu unanimitate de voturi; 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 

175 a Consiliului. 

 

 Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.35 pentru majorarea capitalului social al SC Publiserv SA, privind aportul în numerar al 

municipiului Piatra Neamț, în vederea achiziționării unui utilaj; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 14.493 din 29.05.2018 emis de 

către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția  

Economică – Serviciul Buget; 

 Comisia de specialitate nr.1 a avizat nefavorabil proiectul de hotărâre şi propune respingerea 

acestuia; 

 Comisia de specialitate nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 

acestuia; 

 Dl. Viceprimar Bogdan Gavrilescu propune următorul amendament: ”se aprobă majorarea cu 

condiția suspensivă a obținerii unui aviz din partea Consiliului Concurenței”; 

 Dl. Mihai Obreja – Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul d-lui Viceprimar 

Bogdan Gavrilescu, care a fost APROBAT cu 12 voturi Pentru și 8 voturi Abținere (dl. Consilier local 

Cătălin Misăilă, dl. Consilier local Victor Marghidan, dl. Consilier local Cristian Mihalcea, d-na 

Consilier local Moisii Alexandra, d-na Consilier local Moroiu Claudia, d-na Consilier local Păduraru – 

Chiriac Victoria, dl. Consilier local Cristian Tihenea, d-na Consilier local Vîrlan Luminița); 

 Dl. Mihai Obreja – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre împreună cu 

amendamentul adoptat, care a fost APROBAT cu 12 voturi Pentru, 3 voturi Abținere (d-na consilier 

local Moisii Alexandra, dl. Consilier local Cristian Mihalcea, d-na Luminița Vîrlan) și 5 voturi 

Împotrivă (dl. Consilier local Cătălin Misăilă, dl. Consilier local Victor Marghidan, d-na Consilier 

local Moroiu Claudia, d-na Consilier local Păduraru – Chiriac Victoria, dl. Consilier local Cristian 

Tihenea); 
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 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 

176 a Consiliului. 

 

  

 Nemaifiind alte probleme de discutat, dl. Mihai OBREJA – Preşedinte de şedinţă - declară 

închise lucrările şedinţei. 

 

 

Procesul – verbal a fost semnat de: 

 

Dl. Mihai OBREJA – Președinte de ședință – SS Indescifrabil 

 

Dl. Florin FECIC – Secretarul Municipiului –  SS Indescifrabil 
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